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1. Odluka o suﬁnanciranju prijevoza uĀenika srednjih škola s podruĀja Grada Krapine u šk.godini 2008./09.

“Službeni glasnik Grada Krapine” službeno glasilo Grada Krapine • IzdavaĀ: Grad Krapina.
Uredništvo: Magistratska 30 • Telefon: 049 382-400, Telefax: 049 371-211
TehniĀko ureāenje i korektura: Upravni odjel Grada Krapine
Tisak: Gama Graﬁt d.o.o. Krapina

Službeni glasnik Grada Krapine

Na temelju Ālanka 36. Statuta Grada Krapine
(Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije
br.12/01. i Službeni glasnik Grada Krapine br.04/02.)
Gradsko poglavarstvo Grada Krapine na svojoj sjednici, održanoj 21.kolovoza 2008.godine, donijelo je
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riste više javnih prijevoznih sredstava (vlak i autobus), ostvaruju pravo na suﬁnanciranje prijevoza oba
prijevoznika, ukoliko ispunjavaju uvjete iz Ālanka 4.
ove Odluke.
ÿlanak 6.

ODLUKU
o suﬁnanciranju prijevoza uĀenika srednjih škola
s podruĀja Grada Krapine
u školskoj godini 2008./2009.

ÿlanak. 1.
Ovom odlukom utvrāuju se kriteriji za suﬁnanciranje troškova javnog prijevoza redovitih uĀenika
treþih i Āetvrtih razreda srednjih škola s prebivalištem
na podruĀju Grada Krapine, u školskoj godini
2008./2009.
ÿlanak 2.
Pod javnim prijevozom iz toĀke 1. ove odluke podrazumijeva se prijevoz od mjesta prebivališta uĀenika
do škole i od škole do mjesta prebivališta sredstvima
redovitog putniĀkog javnog linijskog prijevoza (autobus i vlak).
ÿlanak 3.
UĀenici koji ispunjavaju uvjete iz ove Odluke ostvaruju pravo na suﬁnanciranje troškova prijevoza u
iznosu od 75 % cijene mjeseĀne karte za odgovarajuþe
relacije na kojima koriste usluge prijevoza.
ÿlanak 4.
Pravo na suﬁnanciranje prijevoza imaju uĀenici:
-srednjih škola s prebivalištem na podruĀju Grada
Krapine koji su u šk.god. 2008./2009., redovno upisani u 3. ili 4. razreda srednje škole na podruĀju
Krapinsko-zagorske županije,
-koji svakodnevno putuju od mjesta prebivališta u
školu sredstvima javnog prijevoza,
-kojima udaljenost od mjesta prebivališta uĀenika
do škole iznosi više od 5 km.
Uvjeti iz stavka 1. ovog Ālanka moraju biti kumulativno ispunjeni.
ÿlanak 5.
UĀenici koji od mjesta prebivališta do škole ko-

Suﬁnanciranje mjeseĀne karte vršiti þe se putem
izabranog prijevoznika, odnosno direktno na raĀun
prijevoznika (autobus, vlak).
Grad Krapina ugovara ﬁnanciranje prijevoza
uĀenika na naĀin da prijevoznik na temelju popisa,
sastavljenog od strane Jedinstvenog upravnog odjela
Grada Krapine, uĀenicima koji se nalaze na istom,
izda mjeseĀnu kartu u iznosu umanjenom za 75 %.
Na temelju izdanih mjeseĀnih karti prijevoznik
izraāuje raĀun (75% od cijene mjeseĀne karte) i
dostavlja ga Gradu Krapini najkasnije do 15-tog u
tekuþem mjesecu.
ÿlanak 7.
U svrhu ostvarivanja prava na suﬁnanciranje prijevoza potrebno je Jedinstvenom upravnom odjelu
Grada Krapine, Odsjeku za društvene djelatnosti
dostaviti Zahtjev za suﬁnanciranje prijevoza.
Obrazac Zahtjeva podiže se u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krapine.
Uz zahtjev je obavezno priložiti:
-presliku osobne iskaznice podnositelja ( roditelj/
skrbnik, odnosno uĀenik ukoliko je punoljetan),
-potvrdu škole o upisanom razredu
-dokaz (raĀun/potvrda) o cijeni mjeseĀne karte.
ÿlanak 8.
Na temelju zaprimljenih zahtjeva Jedinstveni upravni odjel Grada Krapine sastavlja popis uĀenika
putnika s obzirom na sredstvo javnog linijskog prijevoza (autobus ili vlak) i dostavlja ga ugovorenom
prijevozniku.
Na temelju identiﬁkacijske isprave (npr. osobna
iskaznica, potvrda o upisanoj školi), a u skladu sa
dostavljenim popisom, prijevoznik uĀeniku umanjuje
cijenu mjeseĀne karte za 75 % .
ÿlanak 9.
Pravo na suﬁnanciranje prijevoza nemaju uĀenici
kojima Krapinsko-zagorska županija nadoknaāuje
troškove prijevoza u 100%-tnom iznosu.
UĀenici kojima Krapinsko-zagorska županija
podmiruje troškove prijevoza u iznosu od 50 % pravo
na suﬁnanciranje od strane Grada Krapine ostvaruju u
iznosu od 50%.

Službeni glasnik Grada Krapine

ÿlanak 10.
UĀenici iz Ālanka 4. ove Odluke koji ne mogu koristiti organizirani javni prijevoz s obzirom da isti nije
prilagoāen poĀetku i završetku nastave u školi, mogu
na temelju posebnog zahtjeva ostvariti pravo na suﬁnanciranje druge vrste prijevoza.
Zahtjev za suﬁnanciranje prijevoza uĀenika iz stavka 1. ovog Ālanka podnosi se Jedinstvenom upravnom
odjelu Grada Krapine, i uz isti je potrebno priložiti
dokumentaciju kojom se dokazuje nemoguþnost
korištenja linijskog prijevoza te izjavu o vrsti prijevoza kojom se uĀenik koristi.
Suﬁnanciranje troškova prijevoza uĀenika iz toĀke
1. ovog Ālanka utvrāuju se u visini od 75 % iznosa
prosjeĀne cijene mjeseĀne uĀeniĀke karte, a koja se
izraĀunava na temelju cijena mjeseĀnih uĀeniĀkih
karata prijevoznika koji obavljaju prijevoz na tom
podruĀju.
Pravo na suﬁnanciranje, te obraĀun, rokove i naĀin
podmirenja suﬁnanciranog dijela troškova prijevoza
utvrāuje Jedinstveni upravni odjel rješenjem, a na
temelju prethodne suglasnosti Gradskog poglavarstva.
ÿlanak 11.
Korisnik prava na suﬁnanciranje prijevoza dužan
je o svakoj promjeni koja utjeĀe na ostvarivanje prava
odmah obavijestiti Odsjek za društvene djelatnosti
Grada Krapine.
ÿlanak 12.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
Službenom glasniku Grada Krapine.

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA
Josip Horvat, dipl.ing.
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